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Kvoter – komplekst område.
Kvoter – et upresist begrep, som rommer mange forskjellige ting. Noe er CHF. Noe er i beste fall en
russisk rubel.
Kvoter representerer 1 tonn CO2, men hva det inneholder er ofte uklart.
Kvoter – egentlig kompliserte finansielle produkter der «innholdsfortegnelsen» er avgjørende for om
det er bra eller verdiløst.

Begrepene – hva er en kvote?
Mer mening å snakke om utslippsrettigheter – utsleppsrett på svensk, emission right på engelsk.
Dette begrepet bør knyttes bare til kvoter som kan brukes i systemer med et tak, altså et ETS –
Emission Trading Scheme – sånn som EUs system for utslippshandel.
Disse kvotene heter på fagspråket EUA. Det er slike utslippsrettigheter selskaper som er en del av
kvotesystemet må innlevere for å følge forpliktelsene sine.
Prisen er ca 20 Euro nå.
Her er det et tak for utslipp; enkleste sammenlikning er som antallet drikkebonger på et julebord. Da
har man kontroll på totalt volum.

Dette er noe annet enn en - carbon credit - som er utstedt som en del av en eller annen frivillig
ordning, enten det skjer i FN-regi eller ellers. Såkalte FN-kvoter eller CER/VER er noe annet enn en
utslippsrettighet.
Kjøper du en EUA – en EU-kvote – og kaster den, så har du fjernet en utslippsrettighet fra markedet.
Antallet tilgjengelige kvoter går ned fra 1.000 til 999.
Kjøper du en CER så har et papir skiftet eier. Du kan kaste den, men tilbudet av slike er så stort at det
er høyst diskutabelt om det skjer noen reell fremtidig utslippsreduksjon.
Du kan bli klimanøytral i henhold til standard FN-regelverk, og ha alt på det tørre slik sett, og i
henhold til rapportering, men om det faktisk reduserer utslipp er usikkert.
Disse kredittene ikke lenger er gangbar valuta i systemer med utslippstak, de kan ikke brukes til
andre ting enn å «pynte» på klimaregnskaper frivillig.
De innebar at ekstra «bonger» ble bragt inn på julebordet. Det fungerte dårlig, og systemet er derfor
endret.

En CER koster 3-4 dollar, kanskje enda mindre.

Overføring av penger til utviklingsland
Ideen at pengene du betaler for en carbon credit - CER - skal gå til et eller annet prosjekt i
utviklingsland, altså at en som bygger for eksempel sol eller vindkraft i et afrikansk land skal få en
ekstra inntekt.
Jeg mener at tilbyderne av slike kreditter som et minimum må opplyse hvor mye penger som faktisk
går til eieren av vind/solkraftverket. Min mistanke er at veldig store deler av de 3-4 dollarne det er
snakk om her, havner hos mellommenn og konsulenter, og at veldig lite faktisk går til de som faktisk
eier og driver solkraftverket.

Hvis man, som et selskap, vil støtte noen som bygger og driver solenergi i Afrika, tror jeg det kan
være minst like bra å gi pengene til Kirkens Nødhjelp eller andre som kan vise til at de er gode på
effektiv bistand.

Omdømme som driver
Det er omdømme som er den viktigste driveren når selskaper vil oppnå klimanøytralitet og jeg tror
det fort kan bli mer søkelys på bruken av kvoter.
(Dere husker kanskje BT for noen år siden hadde en serie med kritisk lys på kvoter, og det er grunn til
å tro at mer kritisk blikk vil bli rettet mot dette. Da tror jeg ikke det vil holde å si at kvoten er FNgodkjent, man må lenger inn i materien, forklare nøye hva som er kvotens innhold.)
To nøkkelspørsmål vil være:
-

Gir den faktisk utslippsreduksjon og hvordan kan det dokumenteres?
Hvor mye penger overføres til tiltaket man hevder at gir utslippsreduksjon og hvor mye blir
borte på veien dit?

Begge spørsmålene vil være svært vanskelige å svare på. Når pressen begynner å grave i dette, vil det
ikke være nok å si at dette er FN-godkjent og i henhold til beste standard osv.

Enten EU-kvoter – eller gi penger til et godt formål

Hvis du vil være sikker på at du oppnår utslippsreduksjon; finn en tilbyder av EUAs – altså EU-kvoter –
og kast dem. (Dette er ikke så enkelt, vi jobber med saken.)
Eller; gi tilsvarende penger til noen som investerer i solenergi og kan vise til at det faktisk når frem til
en eller annen utbygger/eller til et annet godt formål.
Å nøye seg med å kjøpe CER-kvoter (carbon credits) vil etter mitt syn ikke være noen god strategi,
det kan fort vise seg å slå tilbake og bli oppfattet som grønnvasking – selv om intensjonen er god.

